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JACK HURXKENS
BENOEMD TOT
NIEUWE VOORZITTER
VAKBOND ABW
Op maandag 4 juni jl. heeft de Algemene Vergadering van de
Vakbond ABW Jack Hurxkens benoemd tot nieuwe voorzitter van de
Vakbond ABW.
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verschijnt medio augustus.
• Vizier verschijnt minimaal 7 keer
per jaar.
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Jack Hurxkens is voor ons de nieuwe voorzitter én het nieuwe boegbeeld
van onze vakbond. Velen kennen hem al vijfentwintig jaar en hij is als
geen ander bekend met het vakbondswezen en zeker als geen ander
bekend met het functioneren van de Vakbond ABW.
Hij zal dan ook vanaf nu en de komende jaren de
Vakbond ABW in en buiten rechte vertegenwoordigen en op koers houden. Vervolgens
zal hij zich inzetten om de Vakbond ABW
krachtig op de kaart van vakbondsland
neer te zetten.
Vanaf nu kunt u bij hem terecht met
vragen over ABW-beleid en overige
managementaangelegenheden.
We hopen, met Jack
Hurxkens als nieuwe voorzitter ons beleid voort te
mogen zetten op een
manier die hem
eigen is, nl. constructief, innovatief
en resultaatgericht. ■
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NIEUWE CONTRIBUTIEREGELING
VAKBOND ABW PER 01-07-2007
LEEFTIJD/
CONTRIBUTIE SOORT

NIEUW BEDRAG
PER MAAND

23 jaar en ouder

€ 11,-

21 en 22 jaar

€ 9,50

t/m 20 jaar

€ 7,-

Parttimers

€ 7,-

(20 uur per week of minder)
Gezinscontributie
• voor 2 personen

€ 16,-

• voor ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering

€ 5,75

Gepensioneerden (65 plus)

€ 7,-

Gezinscontributie voor twee 65-plussers

€ 11,-

Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen

BIANCA GEITZ EN HENK VAN ENGELEN
STOPPEN BIJ DE VAKBOND ABW
Op 3 mei jl. namen de collega’s afscheid van Bianca Geitz, daar Bianca een nieuwe baan heeft aanvaard bij de Fontys
Hogeschool in Sittard.
Op 14 juni jl. werd ook afscheid genomen van Henk van Engelen.
Bianca Geitz is vanaf 1 maart 1985 tot 15 mei 2007 werkzaam geweest in de functie van administratief medewerkster
en verlaat na 22 jaar de Vakbond ABW.
Henk van Engelen is vanaf 1 maart 2002 tot 1 juli 2007 werkzaam geweest in de functie van vakbondsbestuurder.
We wensen Bianca en haar gezin alsmede Henk & Brenda het
allerbeste toe.
Per 1 juli a.s. wordt ons team versterkt met Bea Dresen. ■

Bea Dresen

Vakbond ABW
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ALGEMENE VERGADERING 2007
BENOEMT JACK HURXKENS TOT NIEUWE VOORZITTER
De AV 2007 was voor Jack Hurxkens de eerste die hij als
voorzitter van de vakbond mocht voorzitten. ‘Ik maakte
mijn eerste AV mee als boekhouder, later als vakbondsbestuurder, zeventien jaar als penningmeester en nu voor
het eerst als voorzitter.’ De eerste vergadering als voorzitter, was meteen een historische. De agenda vermeldde na
de herdenking van overleden bondsleden, het vaststellen
van de presentielijst en het verslag van de AV 2006, de
wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement die
noodzakelijk is voor de verzelfstandiging van de Algemene Bond Casinopersoneel (ABC). ‘Vanuit onze zusterbond
is het verzoek gekomen om de verzelfstandiging te onderzoeken. We hebben eerst bekeken of het mogelijk zou zijn
om samen te blijven, maar uiteindelijk koos de ABC toch
er voor om op eigen benen te gaan staan. Sinds 1 mei jl.
is de verzelfstandiging van de ABC een feit.
Voor de leden van de ABC heeft de verzelfstandiging
geen negatieve gevolgen. De lopende zaken worden afgehandeld. De wijziging van de statuten die voor de verzelfstandiging nodig is, werd met tweederde meerderheid
goedgekeurd. Ook de wijziging van het huishoudelijk
reglement werd met volstrekte meerderheid aanvaard.
Financiën 2006
Met trots presenteerde de voorzitter het positieve resultaat van de ABW in het verslagjaar 2006 en gaf een toelichting op diverse posten via een Powerpointpresentatie.
De AV verleende decharge aan het HB m.b.t. de financiën.
Verhoging contributie
Hoewel het jaar 2006 positief werd afgesloten, is een verhoging van de contributie noodzakelijk: de verzelfstandiging van de ABC, de toename van de bedrijfskosten en
het feit dat we ons dienstenpakket vooral op individueel
gebied willen blijven handhaven en verder willen professionaliseren, dwingen het hoofdbestuur om een contributieverhoging voor te stellen van 1 euro per maand. Het
gezinslidmaatschap wordt 2 euro duurder. ‘De contributie
is voor vakbondsbegrippen nog steeds laag. Onze leden
krijgen veel waar voor hun geld. Het ABW-product is altijd
maatwerk,’ verdedigde secretaris Indra Kandhai het voorstel. De vergadering ging akkoord met de verhoging.
Hoogtepunten
Secretaris Indra Kandhai noemde de highlites over de
periode 1 juni 2006 tot en met 15 mei 2007 gebundeld in
de vorm van een top tien. Die lijst werd aangevoerd door
de benoeming van Jack Hurxkens tot voorzitter. Indra
Kandhai maakte dan ook graag gebruik van de gelegenheid om hem tijdens de vergadering te feliciteren met de

Vakbond ABW

benoeming. Op de tweede plaats stond de verzelfstandiging van de ABC. Op plaats drie prijkte het vertrek van
hoofdbestuurder Harrie op den Camp. Maar liefst dertien
jaar maakte hij deel uit van het hoofdbestuur. Op 14 mei
jl. heeft het hoofdbestuur afscheid van hem genomen.
Ook voor Harrie Op den Camp waren er dankwoorden
van Indra Kandhai. De uitreiking van de ABW-Award
intern aan Nina Blijdestein van DocMorris en extern aan
Teamplay was een belangrijke gebeurtenis en was goed
voor plek 4. Veel aandacht was er ook voor PR-activiteiDe aanwezigen luisteren aandachtig

ten. De Vakbond ABW was op heel wat plekken nadrukkelijk aanwezig. Zo zijn er gerichte acties geweest tijdens
OR-verkiezingen in bedrijven. Ook in Vizier werd aandacht
besteed aan bedrijven waarmee ABW zaken doet zoals
het payrollbedrijf Please en de internetapotheker
DocMorris. Daarnaast beschikt ABW over een eigen loopteam. Ook werd er gefietst voor het Toon Hermans Huis in
Sittard en verscheen de ABW met nieuws in diverse
media. Denk hierbij ook aan het ABW-persbericht over het
AZL in welke de ABW claimt dat het bedrag van de verkoop van AZL aan de ING bank, t.w. 65 miljoen euro, volledig en rechtstreeks toekomt aan de AMF-gepensioneerden. Met dit bericht haalde de ABW diverse kranten, radio
en tv. Allemaal goed voor een vijfde plek in de top 10.
Ledenwerving stond voor de secretaris op plek 6. ‘Wij zijn
hier intensief mee bezig’.
Een groot aantal leden nam deel aan de OR-verkiezingen.
‘De energie die we steken in het interesseren van leden
voor deelname aan de OR, begint vruchten af te werpen.’
Plek 7.
De individuele belangenbehartiging voor leden, plaats 8,
is nog steeds heel belangrijk. Gedurende de verslagperiode werden de spreekuurdagen op dinsdag en donderdag
zeer druk bezocht en het lijkt erop dat die elk jaar steeds
drukker worden. Meer mensen nemen het initiatief om in
een persoonlijk gesprek hun vragen beantwoord te zien.
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Met de klok mee van links naar rechts
- Voorzitter Jack Hurxkens opent de Algemene
Vergadering 2007. Rechts van hem secretaris Indra
Kandhai.
- Toine Schaaf leest het verslag van de kascontrole voor.
- Bert Kieboom, Ans Kolenburg en Jo Kerris tijdens de
presentatie van het actieprogramma 2007/2008 van
de bondsgroepen.
- Een deel van het hoofdbestuur.
v.l.n.r.: Fred Foxen, Klaas vand er Sleen, Marie-Claire
Nieskesn en John Oostdijk.
- Een van de vele stemmingen.
- Ilmar Woldring van Iwécom aan het woord.
Vakbond ABW
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Als afsluiter van de AV was Ilmar Woldring gevraagd in het
kader van de ledenwerving iets te vertellen over hoe hij de
toekomst van ABW ziet. Hij merkte op dat de groei van
het aantal leden de basis is voor een gezonde toekomst.
‘De ABW moet werken met een beperkt budget. Mondtot-mondreclame is daarbij heel belangrijk,’ aldus
Woldering, voormalig hoofd Marketing en Communicatie

De belastingservice, goed voor plek 9, is een dienst waar
veel gebruik van wordt gemaakt.
Op plaats 10, maar zeker zo belangrijk, is het aantal
bedrijven waar de ABW betrokken is bij het tot stand
komen van de cao’s. Dit zijn er maar liefst zestien. Een
aantal dat gestaag groeit.
Verkiezing
In verband met het vertrek van Harrie op den Camp,
waren tussentijdse hoofdbestuursverkiezingen nodig.
Kandidaat voor de vacante plek was Jos Rook. Hij werd
bij acclamatie gekozen omdat er sprake was van een
enkelvoudige kandidaatstelling. Verder in Vizier leest u
een interview met de nieuwe hoofdbestuurder.

Het stembureau in actie. v.l.n.r.: Annie Rohloff, Bert
Kieboom, Ans Kolenburg en Frans Bronneberg.
Francesco Perin ontbreekt op de foto.

Bondsgroepen
Bert Kieboom kon namens de bondsgroep Industrie en
Dienstverlening melden dat de vergaderingen weer drukbezocht worden sinds de samenvoeging van beide bondsgroepen. ‘Er wordt gepraat over actuele zaken in de bedrijven waar de leden werkzaam zijn.’
Jo Kerris voerde het woord namens de bondsgroep
Sociale Werkvoorziening. Hij gaf aan dat de OR-leden van
Licom tijdens de bondsgroepvergaderingen een update
geven van de ontwikkelingen in het bedrijf. Er wordt
geprobeerd om meer mensen te betrekken bij het vakbondswerk. De zorg over de commercialisering van Licom
staat in elke bijeenkomst hoog op de agenda. Ook de
afnemende werksfeer binnen Licom baart de bondsgroep
grote zorgen. Ook werknemers van Vixia wonen vergaderingen van de bondsgroep bij. Jo Kerris hoopt dat het er
meer worden, zodat mogelijk een aparte bedrijfsledengroep Vixia kan worden gevormd.
Namens de bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden meldde Ans Kolenburg dat door de bondsgroep de actuele ontwikkelingen op de voet worden
gevolgd met de kabinetsplannen als voornaamste aandachtspunt.
Hoofdbestuur
Formeel moest tijdens de AV de benoeming van Jack
Hurxkens tot voorzitter per 18 december 2006 worden
bekrachtigd. De vergadering ging met tweederde meerderheid akkoord. Indra Kandhai krijgt tijdelijk een dubbelfunctie. Naast secretaris is Indra Kandhai per 1 juni ook
penningmeester. Deze functie was tot die tijd nog voor de
voorzitter, maar het voorzitterschap en het penningmeesterschap kunnen volgens het hoofdbestuur niet door
dezelfde persoon worden uitgevoerd. De vergadering ging
unaniem akkoord met dit voorstel. Het is de bedoeling dat
op termijn het dagelijks bestuur van de ABW weer wordt
gevormd door drie personen.

Vakbond ABW

van het MECC in Maastricht. Aan de hand van het klanttevredenheidsonderzoek dat hij heeft uitgevoerd onder
leden en oud-leden, ziet hij zeker mogelijkheden. ‘Maar ik
kan daar nu nog niets over vertellen. Eerst moet het
hoofdbestuur zich buigen over de conclusies van mijn
onderzoek.’
(Noot: Op pagina 6 + 7 van deze Vizier is de uitkomst van
het klanttevredenheidsonderzoek opgenomen).
Hoewel we leven in het alom bekend ikki-ikke-ikke-tijdperk is er volgens Woldring wel een tendens merkbaar dat
mensen zich hiertegen afzetten. ‘Als er weer een tijd komt
dat mensen in de gaten hebben dat solidariteit heel belangrijk is, biedt dat perspectief voor de vakbond.’
Woldring heeft de indruk dat voor de ABW vooral kansen
liggen op het terrein van de jongeren en de senioren. Juist
voor deze groep moet je als bond duidelijk aanwezig zijn.
‘Wat is de meerwaarde van het lidmaatschap van de bond
als je geen diensten verlangt, maar alleen lid bent omdat
je misschien een keer een vakbond nodig hebt?’ Ook de
kleine zelfstandigen zijn volgens Woldring een nieuwe
doelgroep die groeit en hulp kan gebruiken. ‘Streef naar
het aanbieden van producten, diensten en acties die je
onderscheiden van collega-bonden.’
Een andere belangrijke tip aan het adres van de ABW van
Woldring luidde: ‘Leg die bescheidenheid eens af! Ben
trots op de diensten die je voor weinig geld aanbiedt.
Maak dat wereldkundig. Maak gebruik van free publicity
als je een goed resultaat hebt bereikt. Ik ben in ieder
geval onder de indruk geraakt van wat door ABW wordt
gepresteerd.’
Hij bracht de bezoekers van de AV op een idee. ‘Als ieder
lid en nieuw lid aanwerft, ziet de toekomst wat het ledenaantal betreft, zeer rooskleurig uit.’ ■
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KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ABW
DE UITKOMSTEN
Een van de speerpunten van ons beleid voor de komende jaren is de groei van het ledental. Dit aantal is de laatste
jaren min of meer stabiel. Nieuw bloed is echter noodzakelijk voor onze continuïteit. Nieuw elan zal ook nodig zijn, willen we een onderscheidende factor blijven in vakbondsland. Vandaar dat het hoofdbestuur in mei jl. heeft besloten een
marketingplan te laten opstellen door een onafhankelijk bureau, het Beekse Iwécom.
Opzet
Als eerste stap in dat plan heeft in de maand mei een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Voor een belangrijk gedeelte is dit schriftelijk gebeurd, en wel onder driehonderd willekeurig uitgekozen leden (uiteraard verdeeld over
de verschillende leeftijdsgroepen: jonger dan 20 jaar, 20-30 jaar, 30-50 jaar 50-65 jaar en ouder dan 65 jaar).
Daarnaast hebben onze hoofdbestuurders een vijftigtal interviews afgenomen, ook weer bij willekeurig geselecteerde
leden verdeeld over de bovengenoemde leeftijdscategorieën. Dat is face-to-face gebeurd via het spreekuur en telefonisch.
Het klanttevredenheidsonderzoek bestond uit een enquête, die uit twee onderdelen bestond t.w.
1. 15 stellingen waarop betrokkenen konden reageren.
2. Een vijftal aanvullende open vragen.
Bij het eerste onderdeel, de stellingen, konden de geënquêteerden een cijfer van 1 tot 5 geven:
1 = geheel mee oneens
2 = grotendeels mee oneens
3 = neutraal (of geen mening)
4 = grotendeels mee eens
5 = geheel mee eens
Ook zijn er mensen die recent hun lidmaatschap hebben beëindigd bevraagd.
Het onafhankelijke communicatiebureau Iwécom in Beek heeft zorg gedragen voor het samenvatten en interpreteren
van de uitkomsten. En deze zijn in de hoofdbestuursvergadering op 11 juni jl. gepresenteerd aan het hoofdbestuur.
Respons/representativiteit
Alles bij elkaar genomen (mondelinge, schriftelijke en telefonische interviews) kan de respons worden vastgesteld op
32,4%, een percentage dat vér boven de gemiddelde scores ligt in min of meer vergelijkbare gevallen. Die liggen
gewoonlijk tussen 10 en 15%.
Heb je het over representativiteit, dan kunnen we vaststellen dat de uitkomsten van het onderzoek tamelijk stevige
conclusies mogelijk maken. Daarover verderop méér.
Ter verduidelijking: de opzet van het onderzoek was zodanig, dat je kunt stellen dat naarmate hogere cijfers zijn gegeven, men tevredener of positiever is over de Vakbond ABW
De aanvullende open vragen hebben (veel) minder informatie opgeleverd dan verwacht, maar de kwaliteit van de verkregen informatie is erg meegevallen. Er is een goed beeld ontstaan van de bereidheid van leden om zich in te zetten
voor de ledenwerving en waarom ze ondanks veranderde omstandigheden, toch lid blijven van de bond.
Dank aan alle leden die meegewerkt hebben
We danken eenieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan deze enquête. Dankzij uw medewerking hebben we een
actueel inzicht gekregen in hoe tevreden onze leden zijn over hun vakbond, de Vakbond ABW.
Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek
Toegepaste schaal: 1 (laag) t/m 5 (hoog).
Indien je de onderstaande scores een rapportcijfer van 1 tot 10 zou geven, dan kan geconcludeerd worden dat de
gemiddelde score van de Vakbond ABW op alle 15 vragen een dikke 8 is. Al met al een compliment voor de bond.

Vakbond ABW
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Van de heer I. Woldring van het bedrijf Iwecom hebben we ook begrepen dat hij bij alle onderzoeken die hij tot nu toe
had gedaan, hij nooit eerder een score had gezien die hoger was dan 3,25. Dit komt neer op een rapportcijfer van 6.
In het onderstaande de 15 stellingen en de behaalde score.
1.
2.

Vakbond ABW heeft voor mij een duidelijke toegevoegde waarde: 4,32
Het dienstenpakket van de bond zit goed in elkaar: niet te smal, maar ook
niet te breed: 4,33
3. Vakbond ABW is degelijk, betrouwbaar en daadkrachtig: 4,50
4. Ik word door medewerkers altijd vriendelijk bejegend en snel en goed
geholpen: 4,75
5. Vakbond ABW is altijd goed zichtbaar aanwezig: 3,90
6. Het administratieve proces (brieven, rekeningen, afspraken
maken, betalingen verrichten) verloopt doorgaans prima: 4,46
7. Brieven, brochures en andere uitingen zijn helder en begrijpelijk:
4,42
8. De Website zit goed in elkaar, heeft een heldere opbouw en is
compleet: 3,58
9. De contributie die ik moet betalen vind ik beslist redelijk: 4,47
10. Het is belangrijk dat Vakbond ABW ledengroei realiseert: 4,58
11. Ik kan Vakbond ABW alleen maar aanbevelen: 4,55
12. Vakbondswerk wordt de komende jaren alleen maar belangrijker: 4,67
13. Vakbond ABW biedt voor bijna al zijn leden waar voor hun geld: 4,34
14. Ik blijf nog heel lang lid van Vakbond ABW: 4,49
15. Aan dit onderzoek heb ik graag meegewerkt: 4,70 ■

VERGADERINGEN NAJAAR 2007
BONDSGROEPEN & BEDRIJFSLEDENGROEPEN
In het onderstaande schema nemen we de vergaderdata op in de tweede helft van 2007. Alle vergaderingen vinden
plaats op het bondskantoor in Heerlen. Adres: Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen.Telefoon: 045-5719955.
Fax: 045-5715360. E-mail: balie@vakbondabw.nl en internet: www.vakbondabw.nl
Check de meest actuele informatie over de vergaderplanning 2007 op onze website!
Bondsgroep

Vergaderdag

Datum

Tijdstip

Locatie

Dienstverlening &
Industrie

Dinsdag
Woensdag

04-09
07-11

19.00 uur

Bondskantoor

Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden

Woensdag

19-09
19-12

10.00 uur

Bondskantoor

Sociale Werkvoorziening/
BLG Licom

Woensdag

26-09
14-11

13.00 uur

Bondskantoor

BLG Procesindustrie

Dinsdag

18-09
23-10
20-11
11-12

19.00 uur

Bondskantoor

Heb je interesse in het bijwonen van een vergadering, bel met (045-5719955) of mail naar de secretaris Indra Kandhai,
ika@vakbondabw.nl. ■

Vakbond ABW
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Op bezoek bij
In deze column doet de vakbondsbestuurder bedrijvenwerk verslag van de
ontwikkelingen en zijn ervaringen bij
diverse Limburgse bedrijven.
Alcoa in Kerkrade is verkocht. Nadat
aanvankelijk een Duits bedrijf interesse
had getoond, kreeg de vakbond signalen
dat dit bedrijf op een andere manier met
personeel omgaat dan Alcoa. Dit is
besproken met de directie en onze kritische kanttekeningen werden meegenomen. Het bedrijf trok zich terug, waarna
het Belgische E-Max uit Dilsen-Stokkem
(Belgisch Limburg) zich aandiende als
kandidaat koper. Na de nodige
gespreksronden heeft dit bedrijf uiteindelijk per 1 juni jl. Alcoa Kerkrade overgenomen, inclusief personeel. Zowel de
OR als ook het personeel kan zich vinden in de overname, te meer omdat EMax belooft binnen 36 maanden fors te
investeren in Kerkrade. Dit getuigt zonder meer van geloof in het bedrijf en zijn
groei.
Bij Dalli Dicom is de nieuwe CAO inmiddels getekend en zijn de teksten van de
CAO op hun juridische merites beoordeeld. Gesprekken omtrent de afhandeling van het pensioenvraagstuk worden
weer hervat in juni. De functiewaarderingen zijn volop aan de gang; de bond
houdt middels een periodiek overleg de
vinger aan de pols.
Bij Doc Morris in Heerlen is de CAO
inmiddels afgesloten. Ondanks het feit
dat de werknemers er in totaal minstens
3% op vooruit gaan en dat een aantal
arbeidsvoorwaarden aanmerkelijk is verbeterd, gaf de eerste stemming onder de
leden een negatief resultaat. Hierop is de
vakbond andermaal in overleg getreden
met de directie, waardoor een aantal
garanties voor de werknemers is afgegeven. Hierop hebben de leden in overgrote meerderheid toegestemd.
DSM-Sabic: De afgelopen periode is de
vitality check uitgebreid met een grotere
projectgroep. In eerste instantie werden
de vakbondsbestuurders, enkele directieleden en kaderleden van de bond hierbij betrokken. De uitkomst is doorgesproken en hier en daar werden zaken
aangepast. Nu gaan diverse groepen in
het land werken met de vitality check.
Wij zijn reuze benieuwd naar de uitkomst.
Verder vinden er periodiek vergaderingen
en studiecommissies plaats in welke een
groot aantal zaken wordt behandeld. Zo
is de afgelopen maanden onderhandeld
over de bonus en de RAU. Zowel bij
DSM als Sabic wordt hoog ingezet op
het in de toekomst te verwachten personeelsgebrek. Men probeert zo veel
mogelijk mensen aan te trekken voor
diverse functies, zowel op MBO- en
HBO-niveau. Dit is een planning die een

Alcoa • Dalli Dicom • DocMorris • DSM-Sabic • GBC • Johnson Controls • Laura Metaal
Licom • Maecon • Meander Sorggroep • SROL • Vixia

tiental jaren bestrijkt. Een grote operatie
van belang voor de betrokken bedrijven,
maar ook zeker voor de werkgelegenheid in Limburg. De bond is hierbij nauw
betrokken.
Bij GBC heeft de directie een eindbod
neergelegd voor wat bereft de CAO.
De ABW-leden en die van de FNV hebben dit eindbod unaniem afgewezen.
In een ledenvergadering hebben de bonden een en ander toegelicht. Het wachten is op een uitnodiging van de directie
inzake de verdere afspraken m.b.t. de
pensioenen. Tijdens de onderhandelingen bleek dat de pensioenproblematiek
niet voldoende voortvarend werd ingezet
door de directie. Inmiddels heeft de
bond een uitnodiging ontvangen voor
nadere bespreking.
Johnson Controls in Born is inmiddels
overgenomen door Nedcar. Een deel van
het personeel is weggegaan met regelingen, het overgrote deel echter is meegegaan naar Nedcar.
Bij Laura Metaal in Eygelshoven en
Maastricht wordt gesproken over de
overwerkvergoeding voor de 5 ploegendienst in Maastricht. De werkzaamheden
aldaar zijn dusdanig dat er zelfs in 5
ploegendienst tijdelijk moet worden
overgewerkt. Het voorstel van de directie
oogde op zich goed maar had toch een
aantal haken en ogen. Hierop zijn de
leden geadviseerd en hebben zij unaniem tegen het voorstel gestemd.
Verdere gesprekken hieromtrent volgen
in de tweede helft van juni.
Bij Licom is de rechtszaak inzake de
contributies inmiddels afgerond. De uitspraak valt helaas negatief voor de bond
uit. Het hoofdbestuur heeft besloten om
juridisch geen verdere acties te ondernemen. De Unie heeft dit eveneens niet
doorgezet. Belangrijk is echter wel dat
de bond zich niet zo maar neerlegt bij
een besluit van andere bonden met
mogelijk verstrekkende gevolgen.
Het periodiek overleg met de vakbonden
gaat gewoon door; terwijl de gesprekken
door de directeur HRM en uw vakbondsbestuurder wederom zijn hervat na de
uitspraak van de rechter. Voor de CAO
Licommers speelt momenteel de fiunctiewaardering. Deskundigen van Hay en
een deskundige namens de bonden hebben inmiddels een onderzoek afgerond.
De resultaten volgen in juni en worden
verder besproken in de komende tijd.

hervat.
Bij de Meander Zorggroep in Parkstad
is een brief uitgegaan richting directie
aangaande de functie-indelingen van
wijkverpleegkundigen. Deze mensen zijn
per 1 januari 2003 (!) ingedeeld en hebben nog steeds eventuele salarisaanpassingen niet ontvangen. De directie
belooft dit voor 1 oktober a.s. geheel
gereed te hebben. De bond blijft dit kritisch volgen.
Ook zullen in de nabije toekomst nieuwe
OR-verkiezingen plaatsvinden. Na de
fusie tussen Meander en Zorggroep
Thuis is hiertoe besloten. We wachten af.
Bij de SROL is de nieuwe CAO een feit.
Een aantal wezenlijke veranderingen is
hier van toepassing. De bonden zijn
akkoord met de verdeling van de gelden
in het BBWO-fonds over betrokken personen; tevens is de koppeling met de
CAO BVE losgelaten. De besprekingen
rondom deze landelijke CAO zijn opgeschort. Daardoor missen de mensen van
de SROL de boot. De bonden zijn
akkoord gegaan met het voorstel van de
directie, nl. om de koppeling met de
CAO BVE los te laten; dit geeft het
bedrijf veel meer slagkracht en de werknemers meer loon: in 2007 krijgen ze 3%
erbij, in 2008 eveneens 3%.
Dit geeft de bonden de gelegenheid om
in de toekomst vrijer te kunnen onderhandelen.
Vixia, het SW-bedrijf in de Westelijke
Mijnstreek heeft een nieuwe interimdirecteur. Binnenkort wordt uw vakbondsbestuurder betrokken bij de vergaderingen waar andere bonden ook aanwezig zijn. Inmiddels hebben we bij Vixia
een bedrijfsledengroep opgestart waardoor we steeds meer de vinger aan de
pols houden. Zeker gezien de slechte
financiële situatie van Vixia en de omvorming in een dienstenbedrijf. De bond
maakt zich sterk voor het belang van de
mensen op de werkvloer. Zij die in een
beschermde omgeving moeten werken
zullen dit moeten blijven doen en niet
afgeserveerd worden naar ander werk.
Mensen moeten ook bij Vixia kunnen
rekenen op een fijne werksfeer zonder
bedreigingen. ■

Bij Maecon in Heerlen zijn gesprekken
nog steeds gaande over het functiewaarderingssysteem. Na de vakantieperiode
worden de lijnen verder uitgezet. De
werkgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft wegens ziekte van een lid
enige vertraging opgelopen. Inmiddels
worden de gesprekken hieromtrent weer
Vakbond ABW
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EVEN VOORSTELLEN:
JOS ROOK, NIEUW LID HOOFDBESTUUR
Jos Rook (44) werd tijdens de Algemene Vergadering op maandag 4 juni jl. gekozen tot
lid van het hoofdbestuur. Hij vult de plek op die Harrie Op den Camp achterliet. Jos Rook
is geen onbekende. Vorig jaar kandideerde Jos ook naar een plek in het hoofdbestuur. Hij
moest toen de dames Flipse en Nieskens voor laten gaan. ‘Ik heb nu de tijd gehad om
me nog meer te verdiepen in het vakbondswerk. Het was zeker geen probleem om een
jaartje in de wachtkamer door te brengen,’ zegt het nieuwe HB-lid enthousiast.
Jos Rook is werkzaam als verlaadcoördinator bij DSM, waar Vakbond ABW geen onbekende is. Toch was Jos al jaren lid voordat hij bij DSM terechtkwam. ‘Ik ben in 1995 na
een korte onderbreking weer lid geworden. Mijn broer was inmiddels ook lid en heel
tevreden over het dienstenpakket van de bond. Je krijgt veel voor een goede prijs,’ vindt
Jos Rook nog steeds. Jos ging zich gaandeweg meer verdiepen in vakbondszaken. Hij
volgde de kaderopleiding van de ABW en werd een trouw bezoeker van de vergaderingen
van de bondsgroep Industrie en de BLG Procesindustie waarvan hij penningmeester is. Toch wilde Jos graag meer. Hij
is ook al lid van de CAO-commissie Procesindustrie, maar een plek in het hoofdbestuur van de vakbond bleek eveneens een interessante uitdaging. Hij werd door Harrie op den Camp geattendeerd op de lege stoel die bij zijn vertrek
zou ontstaan. ‘Ik hou van besturen. Daarom is deze stap voor mij heel logisch. Ik heb er even over nagedacht, maar
zag het al snel helemaal zitten,’ vertelt Jos. Als bestuurslid van CV Brikkebekkesch in Brunssum, afgevaardigde in de
Karnavalsroad Broenssem en als oud-bestuurslid van de Pools folkloristische dans- en zangvereniging Podlasie heeft
hij veel ervaring opgedaan. ‘Het lidmaatschap van het hoofdbestuur van een vakbond is natuurlijk heel anders. Maar de
materie interesseert me enorm, daarom durf ik de taak op me te nemen,’ aldus Jos.
Ook bij DSM houden de nieuwe ontwikkelingen hem bezig. ‘Ik werk zeven jaar bij DSM maar heb al mijn derde werkplek. Steeds weer worden onderdelen gesloten of verkocht. Dat zorgt voor onrust. Daarom is het goed die ontwikkelingen te blijven volgen. We kunnen op die manier veel betekenen voor de werknemers. Kijk naar de divisie Agro. Wat
heeft een overname te betekenen voor de werknemers? Het brengt onzekerheid met zich mee. Maar ook de introductie
van nieuwe beleidsinstrumenten zoals het beoordelingssysteem Integraal Performance Management (IPM). Er zijn
medewerkers die daar huiverig tegenover staan. Het is weer iets nieuws en roept nogal wat vragen op. Daar wil ik ze
graag bij helpen.’
Jos roemt de open cultuur bij ABW. ‘Ze staan open voor alles. Er wordt naar je geluisterd. Je wordt serieus genomen.
Die kleinschaligheid vind ik prima.’ Als verlaadcoördinator volgt Jos de cursus Management Opleiding Operationeel
Niveau (MOON) A. Als hij dat certificaat op zak heeft, gaat hij voor B.
‘Zo’n cursus is altijd goed. Ik wil me graag blijven ontwikkelen.’ Naast zijn werk bij DSM is Jos parttime taxichauffeur
bij de Automotive Groep Zuid-Limburg. Een heel druk bestaan voor de Brunssummer, getrouwd en vader van twee
zonen van 16 en 21 jaar oud. ■

CAO NIEUWS
TAXI BRANCHE
Werkgevers en werknemers in de taxibranche hebben op 25 april jl. een akkoord bereikt over een nieuwe cao taxivervoer. De gemiddelde loonstijging is 3 % per jaar. De cao taxivervoer geldt vanaf 1 juli en heeft een looptijd van 1,5 jaar.
Het principeakkoord voorziet in een totale loonstijging van 4,5 %.
Daarnaast komen er regelingen en opleidingen voor chauffeurs die patiënten naar huisartsenposten brengen, aangezien ze extra zwaar worden belast. Verder komt er voor een deel van de chauffeurs een EHBO-toeslag. Bij de aanbesteding van vervoerscontracten zijn er afspraken gemaakt over het overstappen van werknemers naar de nieuwe vervoerder.
In de taxibranche werken 40.000 mensen. Daarvan is 80 % werkzaam in het zogeheten contractvervoer, dat onder
andere gehandicapten, scholieren en ouderen rijdt. ■
Vakbond ABW
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VOOR U GELEZEN
SOCIAAL AKTUEEL NIEUWS
MINIMUMLOON PER 1 JULI 2007 MET 1,2 % OMHOOG
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2007 met 1,2 %. Voor een
werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2007:
€ 1317,00 per maand, € 303,90 per week en/of € 60,78 per dag.
Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2007 (in euro’s)
Leeftijd
% van het minimumloon
Per maand
Per week
Per dag
22 jaar
85%
1119,45
258,35
51,67
72.5%
954,85
220,35
44,07
21 jaar
20 jaar
61.5%
809,95
186,90
37,38
19 jaar
52.5%
691,45
159,55
31,91
18 jaar
45.5%
599,25
138,30
27,66
17 jaar
39.5%
520,20
120,05
24,01
16 jaar
34.5%
454,35
104,85
20,97
15 jaar
30%
395,10
91,20
18,24
De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de
sociale zekerheid.
Netto minimumloonbedragen in euro’s per 1 juli 2007 afgerond op hele euro’s
Onderstaande tabel geeft ter indicatie de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1950 of daarna. Werknemers ouder dan 57 jaar hebben recht op een hogere arbeidskorting. In de tabel is hiermee geen rekening gehouden.
leeftijd
23 jaar en ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

per maand
1129
975
846
732
640
568
515
454
395

per week
261
225
195
169
148
131
119
105
91

BIJSTANDSUITKERINGEN EN IOAW- EN IOAZ- UITKERINGEN PER 1 JULI OMHOOG
Ook de bijstandsuitkeringen gaan per 1 juli 2007 omhoog. Dit geldt ook voor de uitkeringen voor oudere werkloze
werknemers (IOAW) en oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ). Bij het aanpassen van de bijstandsuitkeringen telt de
verhoging van het netto minimumloon. Dat netto minimumloon wordt ook gebruikt om de bruto uitkeringen voor de
IOAW, IOAZ en WWIK vast te stellen. Per 1 juli 2007 is het netto minimumloon, inclusief vakantiegeld op € 1246,19 per
maand. De bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden is daaraan gelijk.
Vergeleken met nu gaat de uitkering voor hen met € 9,33 omhoog.De uitkering voor alleenstaanden tussen de 21 en 65
jaar is gelijk aan 50 % van het netto minimumloon. Dat is € 623,10 per maand. Zij gaan er € 4,67 per maand op vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 juli 2007 € 6,53 meer. Hun uitkering is gelijk aan 70 procent van het netto
minimumloon. Dat wordt € 872,33 per maand. In alle hiergenoemde bedragen is de vakantie-uitkering begrepen.
Bij het vaststellen van de hoogte van de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt ervan
uitgegaan dat zij (woon)kosten met anderen delen. Als dat niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen voor een
toeslag van maximaal twintig procent van het netto minimumloon, dus € 249,24 per maand. Voor bijstandsgerechtigden onder de 21 en boven de 65 jaar gelden aparte normbedragen. De uitkeringen voor 65-plussers komen overeen
met de netto AOW-bedragen. Voor het volledige overzicht verwijzen we u naar onze website www.vakbondabw.nl.
Bron: SZW, 11 juni 2007 ■
Vakbond ABW
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Aanmeldingsformulier

■ Naam en voorletters: ................................................................................................

(deze strook niet invullen)

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode en plaats: ........................................................................................................

............................................

Telefoon privé: .................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................
Geboortedatum: .......................................

Man / Vrouw*

Ik wens een individueel lidmaatschap.

Sofinummer: .............................................

Ik wens een part-time lidmaatschap.

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................

(20 uur per week of minder)

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Ik wens een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen.

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Bedr. code: .........................
Bondsgroep: .......................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................
Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Ik wens een exemplaar van de statuten te ontvangen.
Ik wens een exemplaar van het juridisch reglement te
ontvangen

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................
■ Soort uitkering: ..........................................................................................................
Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
Bedrag: ...............................
■ Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van de maand
..................................... en verleen tot wederopzegging

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

bet. w.: ................................

Handtekening: .................................................................................................................

Lid v.a.: ...............................

machtiging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributieregeling verschuldigd zal zijn.

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

n
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Antwoo VB Heerlen
6400

Colofon

Redaktie

F. Bronneberg
J. Haagmans
A. Keydener
W. Smeets

Hoofdredaktie I. Kandhai
Eindredaktie J. Hurxkens
I. Kandhai
Vakbond ABW
ISSN 0166-2783
Redaktie-adres
Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen
Tel.: 045-5719955
Fax: 045-5715360

Email: balie@vakbondabw.nl
Internet: www.vakbondabw.nl
Grafische verzorging
Lay-out en druk Drukkerij Vijgenboom
L. Huppertz
Foto’s

Deze aanmelding werd opgenomen door:
Naam van de werver: ......................................................................................................

Bondsnr. werver:

Adres en plaats: ..............................................................................................................

............................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Attentie ledenwervers
Het hoofdbestuur wil ledenwervers uitdagen tot het werven van méér leden. Daarom is de
ledenwerfpremie voor ieder geworven lid € 10,00. Daarnaast geldt een extra bonus van
€ 50,- voor ledenwervers bij iedere mijlpaal van 10 nieuwe leden.
Let op! Ook in 2007 loopt de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver
door. Dus hebt u in 2006 5 leden geworven, dan gaan die 5 leden mee naar het jaar
2007 etc etc. D.w.z. dat u nu veel makkelijker de mijlpaal van 10 nieuwe leden kunt
bereiken en dus de extra bonus van € 50,Vanaf nu zal de redactie van Vizier alleen de namen vermelden van de ledenwervers die 5
of meer leden geworven hebben.
Uit onze administratie blijkt dat op 15 juni jl. Hub Wolfs (met 127 leden) op weg is naar
zijn 13e mijlpaal; Francesco Perin (met 30 leden) onlangs zijn derde mijlpaal bereikt
heeft, Cas Wilbers (met 17 leden) bijna zijn tweede mijlpaal bereikt heeft, Johan Struver
(met 12 leden) net zijn eerste mijlpaal bereikt heeft, H.J.M. Herben-Kreutzer (met 9
leden), Bert Kieboom (met 8 leden), John Oostdijk (met 7 leden), Sabine Daleman, Fred
Foxen en G.A. Sahapula (met 6 leden), G.P.A.H. van den Kerkhof, Piet Leyten, F.J.M.
Palmen en A.E.F. Wojciechowski (allen met 5 leden) op weg zijn naar het behalen van
hun eerste mijlpaal in 2007.
Succes iedereen!

Vakbond ABW
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!!! ATTENTIE ABW-LEDEN !!!
Mogen we even uw aandacht? Als u belt met het bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschapskaart bij de
hand hebben? Waarom? Omdat op uw lidmaatschapskaart uw bondsnummer staat en die hebben wij o.a.
nodig voor:
- het maken van een afspraak;
- het opsturen van informatie;
- het spreken van een vakbondsbestuurder;
- het behartigen van uw belangen.
Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig telefonisch door (045-5719955) of via balie@vakbondabw.nl
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Gefeliciteerd
JUBILARISSEN
25-jarige jubilarissen juli 2007
G.L.J. Thomas uit Simpelveld
J. Deumens-Bernards uit Brunssum
B.B. van der Sluijs-Clark uit Beek
M.F. Dings uit Heerlen
H.J.G. Stevens uit Beek
M.G.H.M. Peters uit Sittard
R. Verbunt-de Bruyn uit Kerkrade
40-jarige jubilarissen juli 2007
H. Humblet uit Maastricht
L.H.H. Laven uit Brunssum
50-jarige jubilaris juli 2007
ST. Nowicki uit Koningsbosch
60-jarige jubilaris juli 2007
B.M.J. Kanters-Gubbels uit Geleen

WEBSITE
Reeds vele leden van ons hebben de website
van de Vakbond ABW bezocht op internet.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan naar
www.vakbondabw.nl
Om onze leden nog sneller en beter te voorzien
van belangrijke ontwikkelingen, is er een
rubriek ‘Laatste Nieuws’. ■

25-jarige jubilarissen augustus 2007
G. Geilen uit Susteren
C.M.F. Deurenberg uit Heerlen
50-jarige jubilaris augustus 2007
J.J. Slangen uit Kerkrade
Namens het Hoofdbestuur
wensen wij al onze
jubilarissen van harte proficiat!

Overleden
Op 18 februari 2007 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
mevrouw A.G.M.G. SchreursScott uit Herten
Op 24 februari 2007 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer L. Maes uit Geleen
Op 15 april 2007 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
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mevrouw M.G.M.J. Kroon-Hursel
uit Hoensbroek
Op 16 april 2007 overleed in de
leeftijd van 52 jaar ons bondslid
de heer L.C.J. Lataster uit
Kerkrade
Op 25 april 2007 overleed in de
leeftijd van 52 jaar ons bondslid
mevrouw J.A. Meyer uit Heerlen
Op 22 mei 2007 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
mevrouw I.G. JacobsVanderheijden uit Kerkrade
Op 12 juni 2007 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer J.G. Beckers uit
Brunssum
Wij bedanken de overleden
vrienden voor hun trouw aan
onze organisatie en wensen hun
familie veel sterkte toe!
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